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Este documento não pretende ser uma explicação exaustiva sobre as normas 
de certifi cação e os seus requisitos ou a sua implementação. Em vez disso, 
pretende promover a compreensão da norma e permitir que as organizações 
criem os sistemas e processos necessários para reduzir os custos energéticos, 
aumentar a efi ciência e a competitividade.

O OBJETIVO DESTE DOCUMENTO É 
APRESENTAR UMA INTRODUÇÃO 
AOS REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE 
ENERGIA (SGE) DA ISO 50001:2011.
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“A efi ciência energética é o meio mais promissor para reduzir os gases 
com efeito de estufa a curto prazo”, disse Yvo de Boer, Ex-Secretário 
Executivo da Convenção-Quadro sobre Alterações Climáticas da ONU 
(UNFCCC). Thomas L. Friedman, colunista de assuntos internacionais 
do New York Times e por três vezes vencedor do Prémio Pulitzer, 
afi rmou no seu primeiro best-seller “Hot, Flat, and Crowded”, que “Não 
podemos continuar a negociar da forma habitual. Precisamos de uma 
revolução verde e precisamos concentrar-nos nas TE – Tecnologiaa 
Energéticas – com base na produção de energia renovável e na efi ciência 
energética.”

Este é o começo de uma nova era – a “Era Energia-Clima”. A 
tecnologia e as instalações/equipamentos de conservação de energia 
são apenas parte da abordagem para melhorar a efi ciência energética. 
A gestão sistemática e a abordagem aos comportamentos tornaram-
se, atualmente, os principais esforços para melhorar a efi ciência 
energética. O objetivo da ISO 50001:2011, a norma de SGE’s discutida 
neste documento, é o de permitir que as organizações estabeleçam 
os sistemas e os processos necessários para melhorar o desempenho 
energético e aumentar a poupança nos custos. 

Os mesmos são baseados na melhoria contínua e nas abordagens PDCA 
(Planear-Executar-Verifi car-Atuar) utilizadas nas normas de sistemas 
de gestão ISO 9001 e ISO 14001, para proporcionar oportunidades de 
compatibilidade e integração. A implementação destas normas deve 
conduzir a uma redução nos custos com a energia, com efeito positivo 
no resultado das organizações, enquanto se reduzem as emissões de 
gases com efeito de estufa e se minimizam os impactes negativos sobre 
o ambiente.
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Quais são os maiores problemas que a humanidade hoje enfrenta? Já em 
2003, o Prémio Nobel Richard E. Smalley delineou o que considerava ser 
o “Top Ten” dos problemas da Humanidade para os próximos 50 anos, 
colocando o consumo de energia no topo da lista, em resposta à projeção 
de que a população mundial iria aumentar de 6,5 mil milhões para 8-10 mil 
milhões em 2050.

Nos últimos anos, muitas pessoas têm considerado a energia como um 
problema crescente. Certamente muitos dos nossos problemas atuais ao 
nível do ambiente surgem dos tipos de energia que usamos, e o aumento da 
queima de combustíveis fósseis irá acelerar as alterações climáticas.

O sistema climático global está a aquecer, com um aumento na frequência 
e na intensidade das condições meteorológicas extremas e dos eventos 
climáticos, como por exemplo ondas de calor, vagas de frio, chuvas intensas, 
secas e ciclones tropicais, e um aumento no nível do mar. Foi confi rmado 
pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das Nações 
Unidas (IPCC) que o aquecimento do sistema climático é inequívoco. 

Onze dos doze anos entre 1995 e 2006 fi caram entre os 12 anos mais 
quentes desde 1850. O aumento da temperatura é generalizado em todo o 
mundo, com o aumento do nível do mar e a diminuição das camadas de neve 
e gelo, em linha com esse aquecimento.

As tendências atuais da energia e do CO2 vão ao encontro dos repetidos 
avisos enviados pelo IPCC, que conclui que para limitar a longo prazo o 
aumento da temperatura média global entre os 2,0 e os 2,4 ºC, as reduções 
em 50% das emissões globais de CO2, em comparação com os níveis de 
2000, terão de ser alcançadas até 2050. Estudos recentes sugerem que as 
alterações climáticas estão a ocorrer mais rapidamente do que o esperado e 
que, mesmo com a meta de uma redução de “50% em 2050”, poderá ser 
insufi ciente para evitar alterações climáticas perigosas.

Atualmente, o mundo aparenta necessitar cada vez mais de fontes de energia 
que sustentem o crescimento e desenvolvimento económico. No entanto, os 
recursos de energia estão sob pressão e as emissões de CO2, derivadas do 
uso atual de energia, já ameaçam o nosso clima. Quais as opções que temos 
para mudar para um futuro de energia limpa e mais efi ciente? Quanto vai 
custar? E que políticas precisamos?

De acordo com o relatório de 2010 “Perspetivas da Tecnologia Energética 
(ETP)” da Agência Internacional de Energia (AIE), a próxima década é 
crítica. Se as emissões não atingirem o seu auge por volta de 2020 e 
não começarem posteriormente a diminuir de forma constante, alcançar 
a redução necessária de 50% em 2050, trará custos muito maiores. Na 
sequência do relatório anterior, a AIE lançou o cenário ETP 2012 2°C 
(2DS), que explora a tecnologia de efi ciência energética e as opções de 
sistemas balanceados de energia, que são precisos para garantir um futuro 
sustentável. Um dos aspetos fundamentais é o uso de fontes de energia 
renovável e assegurar baixo nível de emissões.

O DESAFIO DA “ERA 
ENERGIA-CLIMA”



8

De acordo com o 2DS, a poupança de energia e o uso de fontes de energia 
alternativas podem evitar um consumo total de 450 Exajoules (EJ) em 
combustíveis comprados pelos países até 2020. Em 2050, o potencial de 
poupança cumulativa de combustíveis fósseis pode dizer-se que é quase 
9,000 EJ – equivalente a mais de 15 anos de necessidades primárias de 
energia. 

A ETP 2014 realçou o facto de a descarbonização do fornecimento de 
eletricidade e do aumento da efi ciência da utilização fi nal de eletricidade 
continuarem a ser dois elementos chave da 2DS. Hoje em dia, o aquecimento 
e arrefecimento de edifícios ou indústria representam aproximadamente 
40% do consumo fi nal de energia – uma parte maior que os transportes 
(27%). Entre as utilizações fi nais de energia, os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento oferecem um elevado potencial de descarbonização. Potencial 
esse que, até agora, tem sido largamente desaproveitado. Uma aplicação 
alargada da efi ciência energética e uma alteração para fontes energéticas 
fi nais de baixo nível de carbono (incluindo eletricidade descarbonizada) pode 
impulsionar a quota de combustíveis fósseis para menos de 50% em 2050, 
com as energias renováveis (incluindo eletricidade de fontes renováveis) a 
cobrir mais de 40% das necessidades de aquecimento e arrefecimento.

O maior desafi o consiste em fazer a mudança no sentido da produção de 
eletricidade limpa. Dar resposta à 2DS no quadro de um aumento deste 
tipo signifi ca reduzir a intensidade média global de carbono na produção 
de eletricidade, para mais de 90%. Melhorar a efi ciência da utilização de 
eletricidade permite uma redução de emissões cumulativas de 12% e 
ainda permite a poupança de custos através da redução da capacidade e de 
investimentos necessários no setor energético.

Thomas L. Friedman, colunista de assuntos internacionais do New York 
Times e por três vezes vencedor do Prémio Pulitzer, no seu primeiro best-
seller “Hot, Flat, and Crowded” explica uma nova era – a Era Energia-Clima 
– através de uma narrativa esclarecedora dos acontecimentos recentes. Ele 
mostra como o 11 de setembro, o furacão Katrina, e a globalização do mundo 
via Internet se uniram para trazer as questões climáticas e de energia para a 
ordem do dia. “Não podemos esperar mais desfrutar da paz e da segurança, 
do crescimento económico e dos direitos humanos, se continuarmos a 
ignorar os principais problemas da Era Energia-Clima: oferta e procura de 
energia, ditadura do petróleo, alterações climáticas, pobreza energética e 
perda de biodiversidade. A forma como lidarmos com estes cinco problemas 
irá determinar se temos paz e segurança, crescimento económico e direitos 
humanos nos próximos anos”. Tal como Friedman defi ne, a Era preocupa-se 
com os problemas de energia e do clima, sendo que ambos são amplamente 
debatidos e precisam de soluções. Mas estes assuntos não foram muito 
aprofundados; a tão propagandeada “revolução verde” mal começou.
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“A efi ciência energética é o meio mais promissor para reduzir os gases 
com efeito de estufa a curto prazo”, disse Yvo de Boer, Ex-Secretário 
Executivo da Convenção-Quadro sobre Alterações Climáticas (UNFCCC). 
Thomas L. Friedman afi rmou também, no seu livro, que “Não podemos 
continuar a negociar da forma habitual. Precisamos de uma revolução verde e 
precisamos concentrar-nos nas TE – Tecnologias Energéticas – com base na 
produção de energia renovável e na efi ciência energética.”. 

Este é o começo de uma nova era – Era Energia-Clima. O aumento da 
efi ciência energética vai-se tornar o mais importante “momentum” do futuro. 
As opções de baixo custo para reduzir o consumo real – muitas das quais já 
estão disponíveis – oferecem o maior potencial de redução das emissões de 
CO2 durante o período até 2050.

O antigo Secretário de Estado da Energia dos EUA Steven Chu também 
afi rmou que “a efi ciência energética não é apenas um fruto ao nosso 
alcance; é um fruto que está pousado no chão. E a efi ciência energética 
signifi ca dinheiro de volta aos bolsos porque se paga menos nas faturas de 
eletricidade”. A tecnologia e as instalações/equipamentos de conservação de 
energia são apenas parte da abordagem para melhorar a efi ciência energética. 
A maior parte da efi ciência energética na indústria é alcançada através de 
alterações na forma como a energia é gerida numa instalação, em vez de ser 
através da colocação de novas tecnologias. Hoje em dia, a gestão sistemática 
e a abordagem ao comportamento tornaram-se os principais esforços para 
melhorar a efi ciência energética e reduzir custos. Uma norma de gestão de 
energia fornece um método para a integração da efi ciência energética em 
sistemas de gestão industriais ou comerciais existentes para a melhoria 
contínua. Quaisquer melhorias na efi ciência energética resultariam em 
reduções signifi cativas nas emissões de carbono e aumento de redução de 
custos para uma organização.

A questão-chave para os profi ssionais da gestão de energia é como fornecer 
o melhor cenário para uma gestão energética de sucesso dentro da sua 
organização, alcançando o envolvimento desejado ao nível da gestão de topo 
e implementando um sistema de gestão bem-sucedido.

O objetivo de uma norma de gestão da energia é fornecer uma estrutura 
organizacional para instalações industriais para integrar a efi ciência energética 
nas suas práticas de gestão. O que inclui o aperfeiçoamento de processos 
produtivos e a melhoria da efi ciência energética dos sistemas industriais. 
A gestão de energia procura aplicar ao uso de energia a mesma cultura 
de melhoria contínua que tem sido utilizada com sucesso por empresas 
industriais na melhoria das práticas de qualidade e segurança. É necessária 
uma norma de gestão de energia para infl uenciar a forma como a energia é 
gerida numa instalação industrial, realizando assim a redução imediata do uso 
de energia por meio de alterações nas práticas operacionais, bem como a 
criação de um ambiente favorável para adoção de medidas e tecnologias de 
efi ciência energética com maior necessidade de investimento.1

UMA GRANDE 
OPORTUNIDADE
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A gestão efi ciente de energia requer a identifi cação de onde a energia é 
usada, onde é desperdiçada e onde as medidas de poupança de energia 
terão mais efeito. A ISO 50001:2011 fornece uma abordagem estruturada 
que incorpora a gestão energética na cultura da organização, resultando em 
poupanças sustentadas de energia e melhorias contínuas no desempenho 
energético ao longo do tempo. Este facto ajuda a justifi car investimentos 
iniciais em projetos energéticos, assim como proporcionar um retorno no 
investimento. A principal característica de um SGE bem sucedido é que o 
mesmo pertence e está totalmente integrado como um processo de gestão 
intrínseco numa organização, em que as implicações da gestão de energia 
são consideradas em todas as fases do processo de desenvolvimento de 
novos projetos, e que essas implicações são parte de qualquer processo de 
controlo de alterações. Sem uma abordagem estruturada, não existe garantia 
que a poupança energética seja sustentada ou que o retorno do investimento 
seja maximizado. 

É necessária uma alteração na cultura organizacional, de modo a perceber 
o potencial de efi ciência energética industrial. Uma norma de SGE’s pode 
fornecer um quadro de apoio organizacional necessário para ir além de uma 
abordagem de poupança de energia para uma abordagem de efi ciência 
energética que sistematicamente e metodicamente procure oportunidades 
para aumentar a efi ciência energética e atingir uma redução de custos, 
independentemente da sua dimensão.

1McKane, et al. Thinking Globally: How ISO 50001 – Energy Management can make 
industrial energy effi ciency standard practice. Available at http://industrial-energy.lbl.gov/
drupal.fi les/industrial-energy/ISO%2050001-Energy%20Management.pdf
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NORMA DE 
SISTEMAS DE 
GESTÃO DE 
ENERGIA – 
ISO 50001:2011

Percebendo a importância da gestão de energia, a ISO 50001:2011 foi 
desenvolvida como a norma internacional para gestão de energia, pela 
Organização Internacional de Normalização (ISO), em 2008. A Norma ISO 
50001:2011 de sistemas de gestão de energia foi publicada a 15 de junho 
de 2011. Prevê-se afetar até 60 por cento do consumo de energia do mundo 
e tem potencial para se tornar um catalisador de comércio global para a 
efi ciência energética industrial, da mesma forma que a ISO 9001 tem para a 
qualidade. Espera-se que esta normal alcance aumentos maiores e de longo 
prazo na efi ciência energética (20% ou mais) em instalações industriais, 
comerciais e institucionais e reduza as emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) em todo o mundo.

A ISO 50001:2011 especifi ca os requisitos para uma organização estabelecer, 
implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de energia, o 
que permite que a organização adote uma abordagem sistemática, a fi m 
de alcançar a melhoria contínua do desempenho energético, incluindo a 
efi ciência energética, o uso e o consumo de energia. Especifi ca os requisitos 
aplicáveis aos usos e consumo de energia, incluindo documentação, medição 
e comunicação, design e práticas de aquisição de equipamentos, sistemas, 
processos e pessoas que contribuem para o desempenho energético. A 
implementação desta norma deve conduzir a reduções no custo de energia, 
nas emissões de gases com efeito de estufa e outros impactes ambientais 
através da gestão sistemática da energia.

A ISO 50001:2011 estabelece um quadro internacional para instalações 
industriais, comerciais ou institucionais, ou para uma organização no seu 
todo, para gerir a sua energia, incluindo a aquisição e uso. É aplicável a todos 
os tipos e tamanhos de organizações, independentemente das condições 
geográfi cas, culturais ou sociais.

A conformidade com a ISO 50001:2011 demonstra que uma fábrica ou 
empresa tem implementado um SGE sustentável, avaliou o seu consumo 
energético de referência, e comprometeu-se a melhorar continuamente o 
desempenho energético, enquanto reduz os custos.

O enquadramento da ISO 50001:2011 abrange uma combinação de aspetos 
técnicos e de gestão estratégica, que se espera que deem a esta norma 
uma larga aceitabilidade. O norma é baseada na melhoria contínua e nas 
abordagens PDCA utilizadas na ISO 9001 e na ISO 14001, de modo a 
fornecer oportunidades de compatibilidade e integração.
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DESENVOLVIMENTO 
DA ISO 50001:2011

A Organização para o Desenvolvimento Industrial da ONU (UNIDO) foi uma 
das primeiras entidades a reconhecer que a indústria necessita desenvolver 
uma resposta efi caz às alterações climáticas e à proliferação de normas 
nacionais de gestão de energia. Em março de 2007, a UNIDO realizou 
uma reunião de peritos, que levou à apresentação de um pedido formal ao 
Secretariado Central da ISO para considerar a realização da elaboração de 
uma norma internacional de gestão de energia.

Em fevereiro de 2008, o Conselho de Gestão Técnica da ISO aprovou a 
criação de um novo comité de projeto (PC 242 – Gestão de Energia) para 
desenvolver a nova Norma ISO de Sistemas de Gestão de Energia. O comité 
de projeto foi composto por 35 países participantes e 5 países observadores. 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a American National 
Standards Institute (ANSI) foram indicadas, em conjunto, como Secretariado. 
O Conselho dos EUA para a Produção Efi ciente de Energia e o Departamento 
de Energia dos EUA estão a dar apoio à ANSI no desenvolvimento da norma.

O primeiro comité ISO / PC 242 reuniu-se em Washington, D.C, em setembro 
de 2008 e novamente no Brasil em março de 2009. A ISO 50001:2011 Norma 
de Sistemas de Gestão de Energia foi publicada a 15 de junho de 2011.

REQUISITOS DA 
ISO 50001:2011 

A implementação de uma norma de gestão de energia no seio de uma 
organização requer uma mudança das práticas institucionais existentes em 
relação à energia, um processo que pode benefi ciar da assistência técnica 
de peritos exteriores à organização. Os funcionários de uma organização 
familiarizados com sistemas de gestão, por exemplo – de qualidade, 
segurança e ambiente, entendem a dinâmica do estabelecimento de um 
sistema de gestão e a sua integração bem sucedida na cultura corporativa 
da organização. Esses especialistas, no entanto, têm normalmente pouca 
ou nenhuma experiência em efi ciência energética. Em contraste, os 
especialistas em efi ciência energética industrial são altamente especializados 
em efi ciência energética, mas são formados e orientados para a identifi cação 
e execução de projetos de efi ciência energética sem um contexto de sistema 
de gestão. A adequada aplicação de normas de gestão de energia requer 
formação signifi cativa e competências. Existe uma necessidade de criar, 
não só a capacidade interna dentro das organizações que procuram aplicar 
a norma, mas também a capacidade externa dos especialistas para ajudar a 
estabelecer uma estrutura de implementação efi caz.

O conjunto de competências requeridas para prestar a assistência técnica 
necessária para a gestão de energia é único, uma vez que combina os 
sistemas de gestão com a efi ciência energética.1

Os requisitos gerais da ISO 50001:2011 incluem:
  Um forte compromisso com a melhoria contínua da efi ciência 

energética.
  A nomeação de uma pessoa qualifi cada para a gestão de energia.
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  O desenvolvimento de um plano de gestão de energia. Sem um plano 
em prática, as oportunidades de melhoria podem ser conhecidas, mas 
não podem ser divulgadas ou implementadas porque a gestão de 
energia não faz parte da cultura organizacional e do normal processo de 
planeamento.

  Avaliar os usos signifi cativos de energia na organização para 
desenvolver uma referência para o uso energético de referência e 
defi nir as metas para melhoria.

  A seleção de indicadores de desempenho energético e de objetivos ajuda 
a moldar o desenvolvimento e implementação de um plano de ação.

  O pessoal e quem trabalha em nome da organização que precise ser 
sensibilizado para o uso de energia e para os objetivos de desempenho, 
precisa de formação simultaneamente nas competências e nas práticas 
do dia-a-dia para melhorar o desempenho energético.

  Os resultados deverão ser regularmente avaliados e comunicados a 
todo o pessoal, reconhecendo um elevado sucesso.

O QUE ABRANGE A 
ISO 50001:2011?

A Norma ISO 50001:2011 inclui quatro cláusulas principais:

1. Objetivo e campo de aplicação

2. Referências normativas

3. Termos e defi nições

4. Requisitos do sistema de gestão da energia 

Anexo A: Linhas de orientação para a utilização da presente Norma 

Anexo B: Correspondência entre ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 e ISO 22000:2005

A cláusula 4 da Norma é ainda dividida em 7 sub-cláusulas. Os detalhes 
destas sub-cláusulas são os seguintes:

A organização deve:
  Estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar um SGE de 

acordo com os requisitos desta Norma; 
  Defi nir e documentar o âmbito e fronteiras do seu SGE; 
  Determinar como serão cumpridos os requisitos desta Norma, de modo 

a alcançar a melhoria contínua do seu desempenho energético e do seu 
SGE. 

4.1   Requisitos Gerais
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A gestão de topo deve demonstrar o seu compromisso em apoiar o SGE e 
melhorar continuamente a sua efi ciência, cabendo-lhe:

  Defi nir, estabelecer, implementar e manter uma política energética; 
  Designar um representante da gestão e aprovar a formação de uma 

equipa de gestão de energia; 
  Providenciar os recursos necessários para estabelecer, implementar, 

manter e melhorar o SGE e o desempenho energético resultante;
  Identifi car o âmbito e as fronteiras do SGE;
  Comunicar a importância da gestão da energia a todos os elementos da 

organização; 
  Assegurar que os objetivos e metas energéticos são estabelecidos; 
  Assegurar que os Indicadores de Desempenho Energético (IDE) são 

adequados à organização; 
  Considerar o desempenho energético no planeamento de longo prazo; 
  Assegurar que os resultados são medidos e reportados em intervalos 

estabelecidos; 
  Conduzir as revisões pela gestão.

A gestão de topo deve defi nir a política energética e assegurar que:
  É adequada à natureza e dimensão do uso e consumo da energia na 

organização;
  Inclui um compromisso com a melhoria contínua do desempenho 

energético; 
  Inclui um compromisso em assegurar a disponibilidade de informação e 

de todos os recursos necessários para atingir os objetivos e metas; 
  Inclui um compromisso de cumprimento das exigências legais aplicáveis 

e outros que a organização possa subscrever, relativos a efi ciência 
energética, uso e consumo de energia; 

  Proporciona o enquadramento para estabelecer e rever os objetivos e 
metas energéticas; 

  Encoraja a aquisição de produtos e serviços energeticamente efi cientes 
e o design orientado para a melhoria do desempenho energético; 

  É documentada e comunicada a todos os níveis da organização;
  É revista regularmente e atualizada sempre que necessário. 

O planeamento energético deve:
  Ser consistente com a política energética e deve conduzir a atividades 

que melhorem continuamente o desempenho energético; 
  Incluir uma avaliação das atividades da organização que possam afetar o 

desempenho energético; 
  Desenvolver, registar e manter uma avaliação energética. A metodologia 

e critérios utilizados para desenvolver a avaliação energética devem ser 
documentados. Para desenvolver a avaliação energética a organização 
deve:

• Analisar o uso e o consumo de energia baseado em 
medições e outros dados; 

4.2   Responsabilidade 
             da gestão 

4.3   Política Energética

4.4   Planeamento 
             Energético
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• Baseada na análise da utilização e consumo da energia, 
identifi car as áreas de uso signifi cativo de energia; e 

• Identifi car, priorizar e registar oportunidades de melhoria do 
desempenho energético. 

• Estabelecer um consumo energético de referência utilizando 
a informação da avaliação energética; 

• Identifi car os IDE apropriados para medir e monitorizar o seu 
desempenho energético;

• Estabelecer, implementar, manter objetivos e metas 
energéticas documentados. Os objetivos e metas devem ser 
consistentes com a política energética. As metas devem ser 
consistentes com os objetivos. 

A organização deve:
  Usar os planos de ação e outros resultados do processo de 

planeamento para a implementação e operação; 
  Assegurar que qualquer pessoa que trabalhe para a organização, ou em 

seu nome, relacionada com o uso signifi cativo de energia, é competente 
com base numa adequada escolaridade, formação ou experiência; 

  Comunicar internamente os resultados do seu desempenho energético 
e do seu SGE, conforme apropriado à dimensão da organização; 

  Estabelecer, implementar e manter procedimentos para aprovar os 
documentos quanto à sua adequação, antes da respetiva emissão; 

  Identifi car e planear as operações e atividades de manutenção 
relacionadas com os usos signifi cativos de energia consistentes com a 
sua política energética, objetivos, metas e planos de ação; 

  Considerar as oportunidades de melhoria do desempenho energético 
e do controlo operacional no design de instalações, equipamentos, 
sistemas e processos, sejam novos, modifi cados ou renovados; 

  Informar os fornecedores que a contratação é parcialmente avaliada 
com base no desempenho energético. 

A organização deve:
  Assegurar que as características-chave das suas operações, que 

determinam o desempenho energético, são monitorizadas, medidas e 
analisadas periodicamente; 

  Defi nir e rever, periodicamente, as suas necessidades de medição; 
  Assegurar que o equipamento utilizado na monitorização e medição das 

características-chave fornece dados exatos e repetíveis; 
  Investigar e responder a desvios signifi cativos no desempenho 

energético; 
  Conduzir auditorias internas, em intervalos planeados; 
  Tratar as não conformidades, existentes e potenciais, fazendo correções 

e implementando ações corretivas e ações preventivas. 

4.5   Implementação 
             e operação

4.6   Verifi cação
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GESTÃO

PLANEAR
  Política/metas/objetivos 

(4.3, 4.4.6)
  Compromisso da Gestão 

(4.2.1)

EXECUTAR
  Formação (4.5.2)
  Comunicação (4.5.3)
  Documentação (4.5.4)
  Controlo Operacional 

(4.5.5)

VERIFICAR
  Auditoria Interna (4.6.3)
  Ações corretivas/

precentivas (4.6.4)

ATUAR
  Revisão pela gestão (4.7)

TÉCNICOS

PLANEAR
  Avaliação Energética 

(4.4.3)
  Consumo Energético de 

Referência (4.4.4)
  Indicadores de 

Desempenho Energético 
(4.4.5)

EXECUTAR
  Conceção (4.5.6)
  Aprovisionamento de 

Energia (4.5.7)

VERIFICAR
  Monitorização (4.6.1)
  Medição (4.6.1)
  Verifi cação dos resultados 

dos planos de ação

ATUAR
  Desempenho Energético e 

revisão dos IDE´s (4.7.1)

ATUAR

EXECUTAR

PLANEAR

VERIFICAR

O MODELO DA ISO 50001:2011 
SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA 

4.7   Revisão pela gestão A gestão de topo deve rever o SGE da organização para assegurar a sua 
contínua conveniência, adequação e efi cácia.  
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SOLUÇÕES GLOBAIS PARA 
A GESTÃO DE ENERGIA

4. 
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PORQUÊ UMA 
NORMA PARA 
SISTEMAS DE 
GESTÃO DE 
ENERGIA?

Tendo os custos de energia e a importância atribuída às alterações climáticas 
aumentado ao longo dos últimos anos, a efi ciência energética tornou-se 
primordial. De acordo com um relatório da “Economist Intelligence Unit”, 
a gestão da efi ciência energética é critica para as empresas, porque as 
mesmas precisam ser vistas como estando a: 2

  Manter os custos sob controlo durante a recessão económica;
  Posicionar-se e às suas marcas como fornecedores de produtos 

ecológicos;
  Cumprir requisitos cada vez mais rigorosos;
  Melhorar a pegada ambiental dos seus produtos / serviços;
  Implementar controlos mais exigentes das normas ambientais sobre os 

fornecedores.

2 Economist Intelligence Unit Report. Countdown to Copenhagen. Available at: http://
graphics.eiu.com/marketing/pdf/copenhagen/Sustainability_2009.pdf

As empresas que estão a desperdiçar energia estão a reduzir a rentabilidade 
e a causar poluição evitável, principalmente através de um aumento das 
emissões de carbono, que contribui para as alterações climáticas e para a 
diminuição das reservas de combustível. Tornar as empresas mais efi cientes 
energeticamente é visto como uma solução largamente inexplorada para 
enfrentar o aquecimento global, a segurança energética e a depleção dos 
combustíveis fósseis.

À medida que a pressão aumenta sobre as empresas para que estas se 
tornem mais efi cientes, a gestão de recursos prova ser, efetivamente, mais 
essencial do que nunca. Além disso, os clientes questionam com frequência 
crescente por garantias de que as organizações cuidam do ambiente de 
forma responsável e são capazes de demonstrar a efi ciência energética.

A ISO 50001:2011 destina-se a dar orientações para o sistema de gestão 
de energia das empresas e das organizações, para que as mesmas possam 
desenvolver e implementar as políticas de energia, os objetivos, as metas 
e os planos de ação, que têm em conta os requisitos legais e outras 
informações relevantes para o uso de energia.

É necessário um processo de gestão para avaliar de forma proativa, 
gerir e medir o uso de energia; a introdução da norma deixa claro que a 
implementação da ISO 50001:2011: “... Deve levar a uma redução no custo 
de energia, nas emissões de gases com efeito de estufa e noutros impactes 
ambientais através da gestão sistemática da energia.”

Muitas organizações têm atualmente níveis limitados de conhecimento 
necessário para atingir estas reduções e assim precisam de orientação sobre 
como fazê-lo através das melhores práticas.
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Empresas que implementam a ISO 50001 estão aptas a identifi car 
formas de melhorar a efi ciência e reduzir os desperdícios.

As melhorias na efi ciência e desempenho energéticos exigirão uma melhoria 
de sistemas e processos. As empresas e organizações irão precisar de gerir 
a forma de usar a energia para reduzir as emissões de GEE e outros impactes 
ambientais, assim como para cortar custos e desperdícios energéticos.

Um sistema de gestão de energia que estabelece objetivos para 
reduzir o uso de energia, por inerência reduz os custos energéticos da 
organização.

A ISO 50001:2011 fornece uma estrutura para integração da efi ciência 
energética em sistemas de gestão industrial existentes e permite que as 
organizações adotem uma abordagem sistemática para alcançar a melhoria 
contínua do desempenho de energia, efi ciência energética e conservação de 
energia.

Além disso, um levantamento feito pela Carbon Trust, lançado em 23 
de março de 2011, sugeriu que para as empresas capazes de fornecer 
provas credíveis de melhorar o seu impacte ambiental, existem grandes 
oportunidades comerciais e reputacionais. Das empresas entrevistadas, 
mais de 50% são mais leais às marcas que à primeira vista possam mostrar 
evidências de ação.

70% das pessoas querem que as empresas divulguem obrigatoriamente as 
suas emissões de carbono e 66% do público questiona a autenticidade das 
pretensões das empresas sobre alterações climáticas. A pesquisa mostra que 
a maioria dos consumidores (60%) precisa que as provas das ações sejam 
fornecidas por uma terceira parte, um organismo relacionado com alterações 
climáticas, antes de acreditar nas pretensões das empresas. Apenas 7% 
acredita na palavra das empresas sobre as suas responsabilidades nas 
alterações climáticas e nas ações para reduzir o seu impacte.3

3 Carbon Trust 2011 press releases “Only 7% of the public believe company claims of 
action on climate change” 21 March 2011.

Available at: http://www.carbontrust.co.uk/news/news/press-centre/2011/Pages/company-
climate-change.aspx
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O relatório sugere que existe uma correlação clara entre as marcas mais 
fortes e bem-sucedidas e aquelas que têm mais pontuação nas categorias de 
Reputação Corporativa, Liderança e Inovação. A responsabilidade ambiental é 
uma das características de topo de empresas líder.

Em síntese, a Norma ISO 50001:2011 para um SGE fornece os seguintes 
benefícios:

  Planeamento estratégico, que requer a medição, gestão e 
documentação para a melhoria contínua da efi ciência energética e para 
a redução de custos;

  Que a abordagem às políticas e procedimentos seja baseada em todos 
os aspetos de aquisição e uso de energia;

  Demonstração da melhoria contínua da efi ciência energética;
  Criação de documentos que sejam úteis para projetos adicionais 

de poupança energética que sejam empreendidos assim como que 
evoluam para políticas;

  Identifi cação de indicadores-chave de desempenho, exclusivos para a 
empresa, que são monitorizados para medir o progresso;

  Auxiliar as organizações para que façam um melhor uso do imobizado 
consumidor de energia;

  Oferta de orientação sobre benchmarking, medição, documentação e 
o relatório da melhoria de desempenho energético e do seu impacte 
projetado sobre a redução de emissões de gases com efeito de estufa;

  Criação de transparência e facilidade de comunicação na gestão dos 
recursos energéticos;

  Promover melhores práticas de gestão energética e reforçar 
comportamentos de boa gestão de energia;

  Auxiliar as instalações na avaliação e priorização da implementação de 
novas tecnologias energéticas efi cientes;

  Proporcionar um enquadramento para promover a efi ciência energética 
em toda a cadeia de abastecimento;

  Facilitar melhorias de gestão de energia no contexto de projetos de 
redução de emissões de gases com efeito de estufa.



24

O processo de certifi cação da ISO 50001:2011, que é semelhante ao da ISO 
14001:2004, consiste nas seis etapas seguintes:

Etapa 1 – É-lhe feita uma proposta com base na dimensão e natureza da 
organização. A organização pode então prosseguir com a auditoria, ao aceitar 
a proposta;

Etapa 2 – A organização pode realizar uma “pré-auditoria” para ter uma 
indicação da sua preparação para a auditoria. Esta etapa é opcional, mas é 
frequentemente considerada útil na identifi cação de eventuais fraquezas nos 
seus sistemas e na criação de confi ança antes da auditoria formal;

Etapa 3 – A primeira parte da auditoria formal é a “Fase 1 – Análise 
Documental”. Esta é uma avaliação do cumprimento do sistema 
documentado com os requisitos da norma. Esta é a oportunidade para 
o auditor entender melhor a natureza da organização, planear o resto da 
auditoria tão efi caz quanto possível e, inicialmente, examinar os elementos-
chave do sistema. A organização receberá um relatório após esta fase, 
identifi cando quaisquer preocupações ou incumprimentos observados, para 
que a organização possa tomar uma ação imediata, se necessário;

Etapa 4 – Esta é a “Fase 2” do processo de auditoria inicial. A auditoria 
inclui entrevistas aos colaboradores da organização e à análise dos registos. 
A observação das práticas de trabalho da organização determina o nível de 
cumprimento dos processos com a Norma e com o seu sistema documental. 
No fi nal desta etapa, são-lhe apresentadas as constatações da auditoria, 
classifi cadas como não conformidades maiores ou menores, juntamente 
com outras observações e oportunidades de melhoria. Depois das não 
conformidades terem sido respondidas, a revisão técnica da auditoria 
conduzirá a uma autorização de um Diretor de Certifi cação a confi rmar a 
emissão do certifi cado;

Etapa 5 – Serão agendadas auditorias de acompanhamento com seis ou 12 
meses de intervalo, dependendo do contrato. Durante as auditorias, é revista 
a  implementação do plano de ações relativo às últimas não conformidades 
e auditados os requisitos obrigatórios do sistema e outros selecionados, 
de acordo com um plano de auditoria que é fornecido anteriormente a cada 
auditoria;

Etapa 6 – Pouco antes do término do terceiro ano da certifi cação inicial, há 
um contacto prévio com vista a permitir uma auditoria de renovação. Irão 
ocorrer, tal como antes, auditorias de acompanhamento, num novo ciclo de 
três anos.

COMO É QUE FUNCIONA 
O PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
SISTEMAS DE GESTÃO 
DE ENERGIA?
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PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO DA 
ISO 50001:2011 

VERIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO 
(COM INTERVALOS DE 6 OU 12 MESES)

ETAPA 1 
Contrato

ETAPA 3 

Auditoria de 
1a Fase

ETAPA 4 

Auditoria de 
2a Fase

Emissão do 
Certifi cado

ETAPA 5

Auditorias de 
Acompanhamento

ETAPA 6

Auditoria de 
Renovação

Ação e Fecho de não-
conformidades detetadas

Ciclo de Certifi cação - Tipicamente 3 anos

ETAPA 2

Pré-
Auditoria
Opcional

Ação e Fecho 
de não-
conformidades 
detetadas
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NORMAS DA FAMÍLIA 
DA ISO 50001

5. 
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UM CONJUNTO 
DE NORMAS 
COMPLEMENTARES 
DE SISTEMAS 
DE GESTÃO DE 
ENERGIA

Desde a publicação da ISO 50001 Sistema de gestão de energia - Requisitos 
com orientações para uso, em junho de 2011, o Comité Técnico Internacional 
responsável pelo desenvolvimento de normas em matéria de gestão de 
energia (ISO/TC 242) desenvolveu um conjunto de normas complementares 
de sistemas de gestão de energia (SGEs), que irão orientar as organizações 
através das diversas fases de implementação de um SGE. Estas consistem 
em:

  ISO 50002:2014 Auditorias energéticas - Requisitos com orientações 
para uso

  ISO 50003:2014 SGEs - Requisitos para organismos que prestem 
auditoria e certifi cação de sistemas de gestão de energia

  ISO 50004:2014 SGEs - Orientação para a implementação, manutenção 
e melhoria de um sistema de gestão de energia

  ISO 50006:2014 SGEs - Medição do desempenho energético utilizando 
consumos energéticos de referência e indicadores de desempenho 
energético (IDP) - Princípios gerais e orientações

  ISO 50015:2014 SGEs - Medição e verifi cação do desempenho 
energético das organizações - Princípios gerais e orientações

De seguida encontra-se uma breve visão geral das novas normas, como as 
mesmas interagem com a norma ISO 50001, e como as normas adicionais 
podem ser aplicáveis às necessidades das organizações que implementem a 
ISO 50001.

ISO 50002:2014 
AUDITORIAS 
ENERGÉTICAS - 
REQUISITOS COM 
ORIENTAÇÕES 
PARA USO

A ISO 50002:2014 especifi ca os requisitos processuais para a realização de 
uma auditoria energética em relação ao desempenho energético. É aplicável 
a todos os tipos de estabelecimentos e organizações, e a todas as formas de 
energia e de uso de energia.

Uma auditoria energética inclui uma análise detalhada do desempenho 
energético de uma organização, seus equipamentos, sistemas e / ou 
processos. Baseia-se na medição adequada e observação do uso de energia, 
efi ciência energética e consumo. As auditorias energéticas são programadas 
e realizadas como parte da identifi cação e priorização de oportunidades para 
melhorar o desempenho energético, reduzir o desperdício de energia e obter 
benefícios ambientais relacionados. 

Os resultados da auditoria incluem informações sobre o uso e o desempenho 
atuais. Os mesmos também fornecem recomendações de melhoria em 
termos de desempenho energético e benefícios fi nanceiros.

Uma auditoria energética pode ser usada para apoiar uma avaliação 
energética, podendo também facilitar a monitorização, medição e 
análise, conforme descrito na norma ISO 50001, ou ser usado de forma 
independente.



28

Esta norma permite diferenças na abordagem e em termos de âmbito, limite 
e objetivo da auditoria. Ela visa harmonizar aspetos comuns das auditorias 
energéticas, a fi m de reforçar a clareza e transparência. O processo de 
auditoria energética é apresentado como uma simples sequência cronológica, 
mas tal não impede iterações repetidas de certas etapas.

A estrutura principal desta norma abrange os requisitos gerais e quadro 
comum a todas as auditorias energéticas que possam ser complementadas 
por normas nacionais de auditoria equivalentes. Para auditar tipos específi cos 
de instalações, processos ou equipamentos, consulte as orientações e 
normas internacionais, nacionais e locais relevantes.

O objetivo desta norma é defi nir o conjunto mínimo de requisitos que levaram 
à identifi cação de oportunidades para a melhoria do desempenho energético. 
A ISO 50002:2014 não aborda os requisitos para a seleção e avaliação da 
competência dos organismos que prestam serviços de auditorias energéticas 
nem de auditorias a sistema de gestão de energia de uma organização, uma 
vez que estes são descritos na norma ISO 50003.

ISO 50003:2014 SGES 
- REQUISITOS PARA 
ORGANISMOS QUE 
PRESTEM AUDITORIA 
E CERTIFICAÇÃO DE 
SISTEMAS DE GESTÃO 
DE ENERGIA

A ISO 50003:2014 especifi ca os requisitos para a competência, a 
consistência e a imparcialidade na auditoria e certifi cação de sistemas de 
gestão de energia (SGEs) para organismos que prestam esses serviços. 
Destina-se a ser utilizada em conjunto com a norma ISO/IEC 17021:2011. Os 
requisitos da ISO/IEC 17021:2011 também se aplicam à ISO 50003:2014.

A fi m de garantir a efi cácia da auditoria a SGEs, a ISO 50003:2014 trata 
do processo de auditoria, dos requisitos de competência para o pessoal 
envolvido no processo de certifi cação para sistemas de gestão de energia, a 
duração das auditorias e de amostragem multi-site. Para além dos requisitos 
da norma ISO/IEC 17021:2011, esta norma especifi ca os requisitos que 
refl etem a área técnica específi ca dos sistemas de gestão de energia que 
são necessários para garantir a efi cácia da auditoria e certifi cação. Em 
particular, trata de requisitos adicionais para o processo de planeamento da 
auditoria, para a auditoria de certifi cação inicial, para a auditoria on-site, para 
a competência do auditor, para a duração das auditorias a SGEs e para a 
amostragem multi-site.

Esta Norma trata das auditorias a sistemas de gestão de energia para fi ns de 
certifi cação. No entanto, a mesma não trata de auditorias energéticas cujo 
propósito seja estabelecer uma análise sistemática ao consumo de energia e 
ao uso de energia e que são defi nidas na norma ISO 50002.
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ISO 50004:2014 SGES 
– ORIENTAÇÕES PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E 
MELHORIA DE UM 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
ENERGIA

A ISO 50004:2014 fornece orientação aquando da implementação dos 
requisitos de um sistema de gestão de energia com base na ISO 50001. A 
mesma orienta as organizações a adotar uma abordagem sistemática para 
alcançar a melhoria contínua na gestão de energia e desempenho energético. 
Esta norma não é obrigatória e cada organização determina a melhor forma 
de abordagem para cumprir os requisitos da ISO 50001. Enquanto as 
orientações presentes na ISO 50004:2014 são consistentes com o modelo 
de sistema de gestão de energia da ISO 50001, as mesmas não se destinam 
a fornecer interpretações dos requisitos da ISO 50001.

A gestão de energia será sustentável e mais efi caz quando for integrada 
nos processos globais de negócio da organização (por exemplo, operações, 
fi nanças, qualidade, manutenção, recursos humanos, compras, saúde e 
segurança e ambientais). 

Esta norma inclui caixas de ajuda práticas destinadas a fornecer ao usuário 
ideias, exemplos e estratégias para a implementação de um SGE. Os 
exemplos e as abordagens apresentadas são apenas para fi ns ilustrativos. 
As mesmas não pretendem representar as únicas possibilidades, nem são 
necessariamente as adequadas para cada organização.

Na implementação, manutenção ou melhoria de um SGE, é importante 
que as organizações selecionem abordagens adequadas às suas próprias 
circunstâncias. A ISO 50001 pode ser integrada com outras normas de 
sistemas de gestão, tais como ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

A integração pode ter um efeito positivo sobre a cultura dos negócios, a 
prática dos negócios, a incorporação de gestão de energia na prática diária, na 
efi ciência operacional e nos custos de operação do sistema de gestão. A ISO 
50004:2014 não fornece orientações sobre como desenvolver um sistema 
de gestão integrado. As orientações presentes na ISO 50004:2014 são 
aplicáveis a qualquer organização, independentemente da sua dimensão, tipo, 
localização ou nível de maturidade.
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ISO 50006:2014 
SGES – MEDIÇÃO 
DO DESEMPENHO 
ENERGÉTICO 
UTILIZANDO CONSUMOS 
ENERGÉTICOS DE 
REFERÊNCIA (CER) 
E INDICADORES 
DE DESEMPENHO 
ENERGÉTICO (IDE) – 
PRINCÍPIOS GERAIS E 
ORIENTAÇÃO

A ISO 50006:2014 fornece orientação para as organizações sobre como 
estabelecer, utilizar e manter indicadores de desempenho energético (IDE) 
e consumos energéticos de referência (CER) como parte do processo de 
medição do desempenho energético. Esta norma fornece orientações 
práticas sobre como responder aos requisitos da ISO 50001 relacionados 
com a criação, utilização e manutenção de IDE’s e CER’s em medir o 
desempenho energético e as alterações do desempenho energético. Estes 
são dois elementos-chave inter-relacionados da ISO 50001 que permitem a 
medição e, portanto, a gestão do desempenho energético numa organização.

De modo a gerir efi cazmente o desempenho energético das instalações, 
sistemas, processos e equipamentos, as organizações precisam de saber 
como a energia é utilizada e quanto é consumido ao longo do tempo. Um 
IDE é um valor ou medida que quantifi ca resultados relacionados com a 
efi ciência energética, uso e consumo em instalações, sistemas, processos 
e equipamentos. As organizações usam IDEs como uma medida do seu 
desempenho energético. O CER é uma referência que caracteriza e quantifi ca 
o desempenho energético da organização durante um período de tempo 
específi co. A mesma permite que uma organização avalie as alterações no 
desempenho de energia entre os períodos selecionados. O CER também é 
usado para calcular a poupança de energia, antes e depois da implementação 
de ações de melhoria de desempenho energético.

As organizações defi nem metas para o desempenho energético como 
parte do processo de planeamento energético do SGE. Cada organização 
precisa considerar as suas metas de desempenho energético ao identifi car e 
conceber os IDEs e os CERs.

Esta Norma Internacional inclui caixas de ajuda práticas destinadas a fornecer 
ao usuário ideias, exemplos e estratégias para a medição do desempenho 
energético utilizando IDEs e CERs.
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ISO 50015:2014 
SGES – MEDIÇÃO 
E VERIFICAÇÃO 
DO DESEMPENHO 
ENERGÉTICO DAS 
ORGANIZAÇÕES – 
PRINCÍPIOS GERAIS E 
ORIENTAÇÕES

A ISO 50015:2014 estabelece princípios gerais e orientações para 
medição e verifi cação (M&V) do desempenho energético e para a melhoria 
do desempenho energético. A M&V acrescenta valor, ao aumentar a 
credibilidade do desempenho energético dos resultados da melhoria do 
desempenho energético.

Resultados credíveis podem contribuir para alcançar a melhoria do 
desempenho energético.

Esta norma pode ser utilizada por organizações de qualquer dimensão, 
pelos responsáveis pela M&V, ou quaisquer partes interessadas, para 
aplicar a M&V na apresentação dos resultados de desempenho energético. 
Os princípios e orientações nesta norma podem ser utilizados de forma 
independente ou em conjunto com outras normas e protocolos. Os princípios 
e orientações nesta norma não são requeridos pela ISO 50001, mas podem 
ser aplicados por organizações que utilizam a ISO 50001.

Esta Norma Internacional não especifi ca os métodos de cálculo. A mesma 
estabelece um entendimento comum de M&V e como esse entendimento 
pode ser aplicado a diferentes métodos de cálculo. Estes princípios e 
orientações são aplicáveis independentemente do método de M&V utilizado.
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DIRETIVA EUROPEIA 2012/27/EU 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

6. 
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ARTIGO 8 PARA 
AUDITORIAS 
ENERGÉTICAS E 
SISTEMAS DE GESTÃO 
DE ENERGIA 

A Diretiva Europeia para a Efi ciência Energética (EED) estabelece um conjunto 
de medidas vinculativas para ajudar a UE a atingir o seu objetivo de efi ciência 
energética de 20% até 2020. De acordo com a diretiva, todos os países da 
União Europeia são obrigados a utilizar energia de forma mais efi ciente em 
todas as fases da cadeia de energia, desde a produção até ao consumo fi nal.

Os países da UE foram obrigados a transpor as disposições da Diretiva para 
o direito interno até 5 de junho de 2014. O Artigo 8.º impõe duas obrigações 
principais aos Estados-Membros: promover a disponibilidade de auditorias 
energéticas entre os consumidores fi nais em todos os setores e assegurar que 
as empresas que não são PME realizem auditorias energéticas, pelo menos, 
de quatro em quatro anos. As Auditorias devem ser rentáveis e realizadas 
por peritos qualifi cados / acreditados ou supervisionadas por autoridades 
independentes. A EED defi ne «PME» como empresas com menos de 250 
empregados, com volume de negócio anual não superior a 50 milhões de 
euros, e / ou um balanço total anual não superior a 43 milhões de euros.

No entanto, para as grandes empresas os Estados-Membros devem garantir que estas 
realizam auditorias energéticas aos edifícios e instalações em intervalos regulares não 
superiores a quatro anos, com início o mais tardar a 05 de dezembro de 2015.*

* NOTA EDITORIAL – De acordo com a Circular Informativa da Direção Geral de Energia e 
Geologia, a entrega dos relatórios das primeiras auditorias previstas no n.º 1 do artigo 12.º 
do Decreto-Lei n.º 68-A/2015 (Transposição para o Direito Português da Diretiva 2012/27/
EU), pode ser realizada até 30 de junho de 2016.

Na EED, as auditorias energéticas são defi nidas como “procedimentos 
sistemáticos” usados para identifi car, quantifi car e reportar o perfi l de consumo 
de energia existente e as oportunidades de poupança de energia nos edifícios, 
indústrias ou operações comerciais ou instalações, e no setor privado ou em 
serviços públicos. Os SGE são defi nidos como um conjunto de planos que 
estabelecem objetivos de efi ciência energética e estratégias para alcançar 
estes objetivos. As auditorias energéticas são parte integrante dos sistemas de 
gestão de energia. Assim, as grandes empresas que implementem sistemas 
de gestão de energia ou de gestão ambiental estão isentas da obrigação de 
realizar auditorias energéticas a cada quatro anos. As grandes empresas que 
implementem auditorias de energia sob acordos voluntários são consideradas 
cumpridoras do requisito de auditorias de energia regulares.**

** NOTA EDITORIAL – De acordo com os esclarecimento feitos pela Direção Geral de 
Energia e Geologia no documento FAQ Decreto-Lei n.º 68-A/2015 de 30 de abril: Aplicação 
das disposições constantes dos artigos 12.º e 13.º (auditorias energéticas e registo de 
consumos para empresas não PME), “se uma empresa não PME tem implementado um 
sistema de gestão de energia ou do ambiente certifi cado, fi ca dispensada de apresentar 
nova auditoria, desde que esses sistemas incluam auditorias energéticas com os critérios 
mínimos constantes no anexo IV do Decreto-Lei n.º 68-A/2015, relativos à realização das 
auditorias energéticas previstas n.º1 do artigo 12.º do referido decreto-lei.”

A EED potencia aos esquemas de auditorias energéticas e de gestão de energia 
um papel importante a desempenhar na melhoria da efi ciência energética nos 
setores de utilização fi nal. Além disso, as auditorias energéticas, incluindo as 
auditorias que fazem parte de um sistema de gestão ambiental ou de energia, 
são menos dispendiosas para as grandes empresas do que seriam para as PME, 
para não mencionar para as famílias e para outros pequenos utilizadores fi nais.
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COMO A ISO 50001:2011 SE 
RELACIONA COM OUTRAS 
NORMAS INTERNACIONAIS

7. 



GUIA INTERPRETATIVO ISO 50001:2015 35

RELAÇÃO ENTRE 
A ISO 50001:2011, 
ISO 14001:2004 E 
ISO 9001:2008

A ISO 50001 tem por base os elementos comuns das normas de sistemas 
de gestão da ISO, garantindo um alto nível de compatibilidade entre a ISO 
9001 e a ISO 14001. Consequentemente, as organizações que já têm um 
sistema ISO 9001 ou ISO 14001 implementado podem facilmente integrar 
um sistema ISO 50001 nas suas estruturas.

A ISO 9001 é um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) que fornece às 
organizações uma abordagem sistemática para cumprir os objetivos do 
cliente e garantir qualidade uniforme. A ISO 14001 é um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) que fornece um sistema para medir e melhorar o impacte 
ambiental de uma organização. A relação entre a ISO 50001:2011, ISO 
14001:2004 e ISO 9001:2008 está delineada na Figura 1.

No âmbito da ISO 14001 (SGA) é expectável que muitas organizações 
efetivamente trabalhem o desempenho energético. Para apoiar esta posição, 
é importante: esclarecer a quem se destinam idealmente as normas; 
interpretar o que diferencia a ISO 50001 da ISO 14001. Ao comparar a ISO 
50001, a ISO 14001 e a ISO 9001, não existem apenas muitas semelhanças, 
mas também diferenças na abordagem e níveis de prescrição, como 
mostrado no Diagrama Relacional da Figura 1.

Figura 1 – Diagrama relacional ISO 50001, ISO 14001 e ISO 9001
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OUTRAS 
ABORDAGENS DE 
APOIO À ECONOMIA 
VERDE

As alterações climáticas decorrentes de atividades antropogénicas têm sido 
documentadas como um dos maiores desafi os para os países, governos, 
negócios e indivíduos, com grandes implicações tanto para a humanidade 
como para o ambiente. Iniciativas internacionais, regionais, nacionais e 
locais estão a ser desenvolvidas e implementadas para limitar os níveis de 
emissão de GEE para a atmosfera. Estas iniciativas dependem da avaliação, 
monitorização, comunicação e verifi cação das emissões e remoções de GEE.

ISO 14064 Gases com Efeito de Estufa – Parte 1 e Parte 2

A ISO 14064-1: detalha os princípios e requisitos para conceber, desenvolver, 
gerir e comunicar Inventários de GEE ao nível da companhia ou da 
organização. Inclui requisitos para determinar as fronteiras das emissões de 
GEE, quantifi car das emissões e remoções dos GEE de uma organização, 
e identifi car ações específi cas da empresa ou atividades que tenham como 
objetivo melhorar a gestão dos GEE.

A ISO 14064-2: focaliza-se nos projetos de GEE ou nas atividades de 
projeto especifi camente concebidos para reduzir as emissões ou aumentar 
a remoção de GEE. Inclui princípios e requisitos para determinar linhas de 
base do cenário de projeto e para monitorizar, quantifi car e comunicar o 
desempenho do projeto relativo ao cenário de referênncia e fornecer a base 
para que os projetos de GEE sejam validados e verifi cados. 

ISO/TS 14067:2013 Pegada de Carbono de Produtos

Os GEE são emitidos e removidos através do ciclo de vida de um produto 
(i.e. - do berço à sepultura), desde a aquisição de matérias-primas através da 
produção, uso e tratamento de fi m de vida.

Estes detalhes e princípios, requisitos e linhas de orientação da Especifi cação 
Técnica para a quantifi cação e comunicação da pegada de carbono dos 
produtos (PCF), incluindo bens e serviços, baseados na emissão e remoção 
de GEE sobre o ciclo de vida de um produto. Também são fornecidos 
requisitos e linhas de orientação para a quantifi cação e comunicação de 
uma PCF parcial. A comunicação da PCF para o público-alvo baseia-se 
num relatório de estudo da PCF que fornece uma representação rigorosa, 
relevante e justa da PCF.

Esta Especifi cação Técnica, baseada nas Normas Internacionais existentes 
ISO 14020, ISO 14024, ISO 14025, ISO 14040 e ISO 14044, tem como 
objetivo defi nir requisitos específi cos para a quantifi cação e comunicação 
de uma PCF, incluindo requisitos adicionais onde a informação da PCF se 
pretende que esteja disponível ao público.

Espera-se que a ISO/TS 14067:2013 benefi cie organizações, governos, 
comunidades e outras partes interessadas ao proporcionar clareza e 
consistência na quantifi cação e comunicação da PCF.
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Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

A Construção de Edifícios Verdes é a prática de aumentar a efi ciência com 
a qual todos os edifícios utilizam recursos: energia, água, materiais, etc. 
A Construção de Edifícios Verdes é o termo para práticas de construção 
efi cientes que reduzem impactes na saúde humana e no ambiente. 
Estas práticas podem incluir melhorias no design, construção, operação, 
manutenção e remoção. Por outras palavras, o ciclo de vida completo dos 
edifícios.

O Sistema LEED de Classifi cação da Construção de Edifi cios Verdes é 
um programa de certifi cação de terceira parte, que é globalmente aceite 
como uma referência para o design, construção e operação de elevado 
desempenho e edifícios amigos do ambiente. Os edifícios de construção 
verde consomem em média menos 40-50% de energia e 20-30% de água 
que um edifício convencional. No entanto, existe um aumento associado 
nos custos de cerca de 5-8% com a Construção de Edifícios Verdes. Este 
custo pode ser recuperado num período de 3-5 anos. O LEED é uma marca 
de excelência reconhecida internacionalmente e fornece aos proprietários de 
edifícios e operadores uma estrutura para identifi car, implementar e medir 
o design de edifícios verdes, incluindo construção, operações e soluções de 
manutenção. Os Sistemas de Classifi cação LEED são desenvolvidos através 
de um processo aberto e consensual conduzido pelos comités da LEED e de 
acordo com o US Green Building Council (USGBC).

Se adotados, os Sistemas de Gestão de Energia da ISO 50001 podem ajudar 
a certifi car a construção de edifícios verdes numa fase anterior (ex. fase 
operacional) e benefi ciar o programa LEED ao aumentar o seu sucesso. 
Quando as organizações implementam um SGA, podem precisar de 
monitorizar e medir resultados que vão ao encontro dos requisitos da cláusula 
4.6.1. da ISO 50001 “Monitorização, Medição e Análise”.

Esta secção é um componente chave dos requisitos LEED. Quando a ISO 
50001 é implementada a novos desenvolvimentos na fase de design, permite 
aos proprietários dos edifícios compreender os benefícios de cumprir os 
requisitos da ISO 50001. Também torna mais fácil adotar a ISO 50001 na fase 
operacional.

A ISO 50001 
OLHA PARA O 
DESEMPENHO 
ENERGÉTICO 
DE UMA 
ORGANIZAÇÃO E 
CONCLUI QUAIS 
OS REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 
LEVAM A 
UM MELHOR 
DESEMPENHO 
ENERGÉTICO
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INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 
AMBIENTAL E SISTEMAS DE GESTÃO 
DE ENERGIA: PROCESSOS E BENEFÍCIOS

8. 
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PORQUE É QUE A ISO 
50001 É O PRÓXIMO 
PASSO LÓGICO PARA 
UMA ORGANIZAÇÃO 
CERTIFICADA COM A 
ISO 14001?

Muitas organizações que possuem um certifi cado ISO 14001 progridem 
para a certifi cação pela norma ISO 50001. Isto porque, enquanto a ISO 
14001 fornece uma ampla certifi cação cobrindo uma variedade de critérios 
ambientais diferentes (ar, água, resíduos, energia, etc.), a ISO 50001 foca-se 
especifi camente na área da efi ciência energética.

Dentro da ISO 14001, a energia é apenas um dos critérios ambientais que 
precisam ser identifi cados e tratados como parte de um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA). Todos os fatores ambientais são avaliados da mesma 
maneira. Por seu lado, a ISO 50001 olha para o desempenho energético 
de uma organização e para os seus impactes ambientais em detalhe e 
conclui quais os requisitos específi cos que levam a um melhor desempenho 
energético. Estes requisitos quantitativos são fundamentais para a 
implementação efi caz de um SGE. Para atingir a ISO 50001, cada variável que 
afeta o SGE de uma organização precisa ser totalmente compreendida em 
termos das suas implicações sobre o desempenho energético. Esta tem uma 
maior profundidade de compreensão do que a necessária para a ISO 14001.

Além disso, a ISO 50001 determina quais as informações que uma 
organização deverá monitorizar e medir como parte do seu SGE, 
estabelecendo um mínimo de cinco características-chave como sendo 
requisitos mínimos. A ISO 50001 é específi ca na defi nição de objetivos 
fi nais para os processos associados com a realização destes requisitos. 
A ISO 14001 não exige tantos detalhes e dá à organização um maior grau 
de liberdade em termos de medições, dependendo dos seus objetivos 
ambientais. O resultado para uma organização que implemente a ISO 50001 
é que a organização seja capaz de alcançar efi cazmente a melhoria da 
efi ciência energética.
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ETAPAS PARA INTEGRAR 
SISTEMAS DE GESTÃO

Em Sistemas de Gestão Ambiental e Sistemas de Gestão de Energia, um 
número de elementos comuns pode ser gerido de forma integrada. Unir 
estes sistemas benefi cia uma organização em termos de redução de custos 
e efi ciência. No entanto, integrar os dois sistemas precisa de ser planeado 
e implementado de uma forma estruturada, seguindo um processo de cinco 
etapas:

Etapa 1 – Reunir a equipa certa

Contratar pessoal técnico com conhecimento de ambiente e gestão 
energética para apoiar a equipa que implementa o sistema de gestão. Estas 
pessoas podem ser gestores de instalações, gestores de logística, gestores 
de frota, gestores de aquisições e compras, ou vir de outros contextos 
técnicos associados.

Etapa 2 – Auditoria GAP

Determinar as fronteiras e aplicabilidade dos dois sistemas de gestão e 
defi nir o âmbito. É recomendado que o âmbito para um sistema de gestão 
integrado refl ita os requisitos mais alargados dos sistemas individuais ao nível 
operacional.

Uma auditoria GAP identifi ca os processos necessários para a 
implementação, operação e manutenção de um sistema de gestão integrado 
ao longo da organização. Isto forma a base para o planeamento de projeto. 
Como parte disto, os requisitos da ISO 50001 que já foram implementados 
devem ser determinados. Isto pode incluir requisitos que são específi cos 
para a ISO 50001, como uma avaliação energética ou um indicador de 
desempenho energético, que uma organização pode já ter estabelecido. Uma 
auditoria GAP dá à organização uma imagem completa do que é necessário 
ser tratado de forma a cumprir os requisitos da norma. Um auditor qualifi cado 
deve realizar a auditoria para garantir que todos os requisitos foram avaliados 
corretamente.

Etapa 3 – Implementar o sistema de gestão integrado
  Identifi car os processos necessários para a implementação, operação e 

manutenção do SGA e SGE ao longo da organização.
  Estabelecer, implementar e manter um processo para determinar algum 

requisito legal relacionado com as atividades da organização, produtos e 
serviços que são relevantes para o âmbito do SGA e SGE.

  Determinar a sequência e interação desses processos e se a integração 
desses processos é possível.

  Determinar os critérios e métodos necessários para garantir que a 
operação e controlo desses processos são efetivos.

  Garantir a disponibilidade de recursos e informação necessária para 
apoiar a operação e monitorização destes processos.

  Monitorizar, medir e analisar estes processos. Implementar as ações 
necessárias para alcançar os resultados planeados e continuar a 
melhorar o desempenho global das organizações.

  Alguma não-conformidade identifi cada durante a auditoria GAP também 
deve ser considerada.
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Etapa 4 – Auditoria interna e revisão pela gestão

Realizar auditorias internas relacionadas com os requisitos da ISO 50001 e da 
ISO 14001.

Estas podem ser feitas ao mesmo tempo, desde que os auditores tenham as 
competências necessárias para realizar as duas. De forma similar, a revisão 
pela gestão para a ISO 50001 utiliza alguma da informação que a da ISO 
14001 e o resultado destas duas revisões juntas pode ser usado para fechar 
o circuito do sistema de gestão.

Etapa 5 – Auditoria de certifi cação

As auditorias de certifi cação tanto para a ISO 50001 como para a ISO 14001 
podem ser realizadas ao mesmo tempo. O número de dias necessário 
para uma auditoria conjunta é menor do que se elas fossem realizadas 
separadamente. Quanto maior for o nível de integração dos dois sistemas de 
gestão, maior é a efi cácia do uso do tempo de auditoria e, por isso, menor é 
o tempo necessário. Continuam a ser recebidos certifi cados individuais para 
cada norma.

BENEFÍCIOS DA 
INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS DE GESTÃO

A integração do SGA e do SGE de uma organização signifi ca que os requisitos 
comuns dos dois sistemas de gestão podem ser consolidados. Os objetivos 
gerais podem ser priorizados com base no retorno sobre o investimento. Tal 
ajuda a organização a desenvolver meios efi cientes de gerir todos os recursos 
necessários, em última análise, poupando tempo e dinheiro.

Ao trazer a implementação dos sistemas de gestão em conjunto, as 
comissões responsáveis por colocar os sistemas a funcionar também podem 
benefi ciar da partilha de experiências de aprendizagem. Para qualquer 
organização que já tenha um SGA e esteja a introduzir e integrar um SGE, 
muitos procedimentos existentes poderão ser estendidos para cobrir as 
necessidades adicionais do sistema de gestão integrado. É provável que 
inclua um sistema de informação, utilizado para a recolha e divulgação da 
informação relacionada com os requisitos das normas, assim como com o 
pessoal técnico formado, nomeadamente auditores internos.

Qualquer organização já certifi cada com a ISO 14001 seria capaz de integrar 
simplesmente os requisitos correspondentes da ISO 50001, tais como 
o sistema de manutenção de registos, sistema de gestão documental, e 
atividades de formação e sensibilização, entre as que já existem.

Obviamente, tal não se aplica aos requisitos específi cos da ISO 50001, tais 
como os critérios de identifi cação de Usos Signifi cativos de Energia e o 
desenvolvimento de um Plano de Ação de Gestão de Energia.
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No geral, os benefícios alcançados pela integração dos sistemas de gestão 
SGA e SGE são numerosos e incluem:

  Focalização na melhoria do negócio;
  Uma abordagem mais holística para gerir os riscos de negócio;
  Menos confl itos entre os sistemas de gestão individuais;
  Redução da duplicação e da burocracia;
  Auditorias mais efi cazes e efi cientes, tanto interna como externamente;
  Facilitação dos requisitos de qualquer novo sistema de gestão;

Para cada novo sistema que seja integrado, os procedimentos e recursos 
podem, geralmente, ser expandidos para satisfazer os requisitos adicionais. 
Seguindo este processo, ao invés de introduzir separadamente um novo 
sistema, as organizações são capazes de evitar a duplicação, melhorar a 
efi ciência e benefi ciar de economias de custo.

A INTEGRAÇÃO DE UM SGA E DE UM SGE DE 
UMA ORGANIZAÇÃO REDUZ A DUPLICAÇÃO, 
MELHORA A EFICIÊNCIA GLOBAL E AUMENTA 
AINDA MAIS A REDUÇÃO DE CUSTOS
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CASO DE ESTUDO – COCA-COLA 
EGITO REDUZ AS EMISSÕES 
DE CARBONO E OS CUSTOS DA 
ENERGIA COM A CERTIFICAÇÃO 
PELA ISO 50001:2011

9. 
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COCA-COLA BOTTLING 
EGITO (CCBE)

Como a maior empresa de enchimento de garrafas de refrigerantes da 
região do Medio Oriente, a CCBE constatou os potenciais benefícios da 
implementação da ISO 50001. Inicialmente os benefícios foram reduções 
signifi cativas nas emissões de carbono e um aumento na redução de 
custos para a empresa. Até à data, a CCBE certifi cou pela ISO 50001:2011 
sete fábricas no Cairo, Alexandria, Tanta, Mansoura, Assyut, 6 de Outubro 
e Kaliub. Todas as suas fábricas passaram pelo mesmo programa de 
certifi cação da ISO 50001. A CCBE é considerada a primeira empresa em 
África a ser certifi cada pela ISO 50001.

A marca Coca-Cola centra os seus esforços na proteção e preservação do planeta, 
o que requer atenção em áreas como a água, utilização energética, embalamento e 
emissões.

Como parte do compromisso da Coca-Cola com a sustentabilidade, a marca 
encoraja os seus parceiros de engarrafamento a fazer o mesmo. Todas as 
novas máquinas e equipamentos da CCBE são amigos do ambiente.

Nas fábricas Coca-Cola por todo o mundo, o consumo energético de 2004 
(em MJ) é considerado como consumo energético de referência. Foi 
estabelecida uma meta para todas as fábricas CCBE para atingir uma redução 
de 20 por cento no consumo energético sobre o consumo energético de 
referência de 2004, em 2010. A CCBE atingiu uma redução de 48 por cento 
no fi nal de 2010. Para capitalizar este sucesso, a Coca-Cola colaborou em 
2011 com o World Wildlife Fund (WWF) para introduzir o sistema ‘Top 
10 Energy-Saving Challenge’. Este programa preparou os engarrafadores 
e gestores de fábrica com dez práticas de elevado retorno e poupança 
energética de baixo risco para implementar nas suas fábricas. Através deste 
programa, a CCBE comprometeu-se a corrigir todas as falhas e utilizar 
boas práticas para poupança de energia nas fábricas. Esta combinação 
de iniciativas resultou numa redução signifi cativa do consumo de água 
e da utilização de energia nas suas fábricas. Para melhorar ainda mais e 
demonstrar às partes interessadas o compromisso com a gestão energética 
a CCBE contactou a SGS para se certifi car pela ISO 50001. Tomando como 
pilar o ‘Top 10 Energy-Saving Challenge”, a ISO 50001 na CCBE preocupa-se 
com a poupança e monitorização energética, focando-se em cada uma das 
peças de equipamento na linha de produção, ao invés dos resultados globais 
de produção da linha.
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O desempenho energético de todas as fábricas da CCBE foi reportado mensalmente 
no site da Coca-Cola (PICASSO).

Em setembro de 2012, peritos da SGS ministraram formação em auditorias 
internas nas instalações da CCBE, a 20 colaboradores de todas as fábricas 
abrangidas pelo sistema. Esta formação foi ministrada para iniciar os 
colaboradores nos fundamentos básicos da ISO 50001 e poupança 
energética.

Ao investigar cada peça do equipamento nas fábricas da CCBE para identifi car 
oportunidades específi cas de poupança de energia, a CCBE focou-se nas 
poupanças energéticas desde o desenvolvimento em vez de exclusivamente 
na implementação do sistema. Este método de abordagem encoraja os 
funcionários a serem orientados para a energia e para defi nirem todas as 
oportunidades de poupança de energia.

A CCBE obteve a sua certifi cação ISO 50001 no seguimento de uma auditoria 
exaustiva da SGS. A visão dos auditores da SGS foi decisiva para a CCBE 
fortalecer a abordagem à gestão da ISO 50001.

A abordagem sistemática à poupança energética que a ISO 50001 traz 
ajudou a CCBE a focar-se nos benefícios que a contínua poupança de energia 
pode oferecer. A certifi cação pela norma signifi ca que a CCBE está agora 
apta a identifi car novas oportunidades de melhoria e pode sujeitá-las a uma 
revisão pela gestão. Esta revisão permite à CCBE registar as ações tomadas 
e o quanto foram bem sucedidas em termos de poupanças energéticas e 
redução das emissões de carbono.

Depois de implementar a ISO 50001, a CCBE tem agora várias iniciativas 
em prática como parte de um programa contínuo para o desempenho 
energético, efi ciências, uso e consumo. Estas iniciativas incluem melhorar o 
isolamento da tubagem, reduzindo a produção do ar comprimido, eliminando 
fugas de ar e instalando sistemas de controlo inteligentes para sincronizar 
cargas e descargas de compressores de ar de baixa pressão. O processo 
de certifi cação fortaleceu o atingimento para novas efi ciências na CCBE 
e, graças à parceria com a SGS, pode agora afi rmar orgulhosamente ser a 
primeira empresa de comidas e bebidas no médio oriente a ter alcançado a 
certifi cação pela ISO 50001.
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Em suma, o sistema de gestão de energia da norma ISO 50001 proporciona 
os seguintes benefícios à CCBE:

  Garantir que os gestores seniores estão envolvidos em atingir os 
objetivos e em monitorizar o desempenho energético.

  Planeamento estratégico que requer medição, gestão e documentação 
para melhoria contínua na efi ciência energética e redução de custos.

  Uma média de 8 por cento de poupança energética por ano. A CCBE 
espera que todas as fábricas certifi cadas possam alcançar uma 
poupança energética de 12 por cento por ano.

  Identifi cação de indicadores-chave de desempenho únicos para a 
empresa, que seguem a medição do progresso.

  Promover melhores práticas de gestão energética e reforçar bons 
comportamentos de gestão energética.

  Abordagem sistemática que monitoriza continuamente o desempenho 
energético numa frequência pré-defi nida para garantir que os objetivos 
energéticos são atingidos e que, em caso de desvio, sejam tomadas as 
ações corretivas necessárias.

  Demonstrar uma melhoria contínua na efi ciência energética.
  Apoiar as organizações para darem melhor uso aos seus ativos de 

consumo energético.
  Orientação sobre medição, documentação e relatórios de melhoria do 

desempenho energético e o seu impacte projetado na redução de gases 
com efeito estufa.

  Facilitação na melhoria da gestão energética no contexto de projetos de 
redução de gases com efeito estufa.
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CONCLUSÃO
10. 
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A ISO 50001:2011 combina os benefícios de uma ferramenta de gestão 
de negócios que liga a gestão energética e os processos corporativos com 
a capacidade de satisfazer o aumento global de requisitos do cliente para 
a redução de emissões de GEE. A certifi cação pode fornecer assistência 
genérica a uma organização para estabelecer, implementar ou melhorar 
um SGE. A aplicação global de uma norma de gestão de energia contribui 
para o uso mais efi ciente de fontes de energia disponíveis, para o reforço 
da competitividade e para um impacte positivo nas alterações climáticas. 
Certifi car o seu SGE ajudará a sua organização a desenvolver e melhorar o 
desempenho e a reduzir custos.
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